Buis PE100 SDR17 PN10 op Rol a 50 m
Art nr. 830259055-ACTIE2018
Ø 50 mm.
Specificaties
Product type:
Product naam:
Diameter (mm.):
Eenheid:

BUIS PE100 SDR17 PN10 OP ROL A 50MTR 50 X 3,0MM
BUIS PE100 SDR17 PN10 OP ROL A 50MTR 50 X 3,0MM
50
per rol á 50 meter

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
BUIS PE100 SDR17 PN10 OP ROL A 50MTR 50 X 3,0MM
Het leveringsprogramma van de Aquafix leidingsystemen omvat:
- PE buis & hulpstukken (drukloos & druk)
- PVC buis en hulpstukken (drukloos & druk)
- Appendages, zoals klemkoppelingen, afsluiters, stalen hulpstukken, PK controleputten etc.
Neemt u contact op met Aquafix voor de mogelijkheden.
Prefab leidingsystemen:
Aquafix Milieu prefabriceert in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, complete prefab PE leidingsystemen voor toepassingen in o.a. de woningbouw,
utiliteitsbouw en industrie.
De Aquafix gecertificeerde monteurs en een compleet ingerichte werkplaats, staan garant voor uitstekend laswerk onder ideale omstandigheden. Zo verwerkt Aquafix
standaard leidingdiameters vanaf Ø 32 mm. t/m Ø 500 mm.
Maar ook grotere diameters tot Ø 1200 mm. zijn mogelijk. Zowel in druk als in drukloos !!
Voormontage van leidingsystemen en elementen, wat u als installateur tijd en kosten bespaard.
Ook staan onze monteurs, met een compleet ingerichte servicewagen klaar om u op uw werk te ondersteunen. Van leidingreparatie tot de fabricage van complete
systemen, prefabriceren van kunststof leidingsystemen of de fabricage van putten op locatie.
Onze technische medewerkers staan klaar om naar aanleiding van uw tekening of ontwerp een geheel vrijblijvende offerte te maken. Door onze flexibiliteit kunnen wij
projecten ,groot en klein geheel naar uw wensen uitvoeren. Wij kunnen alle gangbare merken bijv. GEBERIT, WAVIN, DYKA, AKATHERM verwerken, door de materialen in
ons magazijn op voorraad te nemen of u kunt natuurlijk ook zelf de buizen en hulpstukken aanleveren.
Aquafix, ook voor speciale hulpstukken op maat gefabriceerd, speciaal (PE) freeswerk via onze CNC gestuurde freesbank, putten, bakken op maat gebouwd (ook in
serie).
Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type leidingwerk in uw situatie.

